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Resumo 
 

 Nos dias de hoje, denota-se que o turismo nas áreas protegidas têm se 

intensificado de uma forma desequilibrada, colocando em risco os valores que estas 

encerram.  

 O pedestrianismo têm se revelado como uma das principais modalidades 

responsáveis para este desequilíbrio pelo facto de ser uma modalidade ao alcance 

de todos. 

 Denota-se que os percursos pedestres, sendo o alvo primordial desta 

modalidade, começam a revelar uma certa degradação com o passar dos anos, 

expondo assim as suas fragilidades. 

 Torna-se assim necessário que sejam tomadas atitudes no sentido de 

controlar esta situação e de consciencializar os pedestrianistas para problemas que 

advém desta afluência descontrolada.  

 Nesse sentido a sinalização nos percursos pedestres é por isso fundamental 

pelo facto de ser o primeiro contacto que os visitantes têm com o parque natural e 

nesse sentido, a melhor forma de comunicar e transmitir qualquer tipo de informação. 

 É tendo em conta estas preocupações que surge o objectivo da dissertação 

de aprofundar e criar uma proposta de sinalização para os percursos pedestres no 

Parque Natural da Arrábida  
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Abstract 
 

 Nowadays, it is denoted that tourism in protected areas has been intensified in 
an unbalanced way, putting the values that it contain at risk. 

 Hiking has been revealed as one of the main modalities responsible for this 
unbalance by the fact that it is considered a modality for everyone. 

 We denote that the pedestrian paths as being the primary target of this 
modality, started to reveal some degradation over the years, exposing its 
weaknesses. 

 Given the issues mentioned, it becomes necessary to take further action to 
take control of this situation and to raise awareness among the hikers to the 
problems that comes from this uncontrolled influx. 

 In this sense signaling in the pedestrian paths is so crucial because that is 
signs are the first contact that visitors encounter with the natural park and in that way 
improve communication and handover any type of information.   

 In light of the aforementioned, taking these concerns into consideration rises 

the mains goal of this dissertation to deepen and create a proposal of signaling for 

pedestrians paths in Arrabida Natural Park. 
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 Extended Abstract 
 Nowadays tourism is one of the major economic sectors to the GDP of a 

country. In 2012, about 260 million jobs were directly or indirectly related to this 

industry, generating about 10% of the world GDP. (WTTC, 2013) 

           Tourism representing this huge dimension is divided into different subsectors 

and modalities. One of these subsectors is the Nature Tourism (NT) or Ecotourism, 

which has grown three times more in comparison with tourism industry itself. 

           The NT represents the tourism that involves the contact between visitors and 

environment. Due to the fact that these activities have no control or any authority who 

controls them are starting to put nature itself l at risk, as well as those who practice 

engage in NT.  

           Given this rampant development around the late 70’s, concern for the 

environment began to play a major role and the first Protected Areas (PA) were 

created. 

           On PA areas rules and standard concerns to make possible reconcile tourism 

activities with nature in a harmonious way were imposed.  

           The National Program of Nature Tourism (NPNT) was created in 1998 with the 

publication of the Resolution of the Council of Ministers n. º 112/98 of 25th of August. 

           According to PNTN this creation aimed to establish concrete measures 

towards the development of sustainable PA, but making the latter possible to be 

visited and keeping visitors aware of the cultural and natural heritage of the place. 

           An example of a PA is the Arrábida Natural Park (ANP), which is the case 

study where this thesis will focus on.  

           Based on the uncontrolled development of modalities of NT and more 

specifically hiking in the ANP, the concern for the conservation of natural and cultural 

values it contains arises.  

           Hiking is considered one of the modalities with more fans in the NPA, and for 

that reason is also a significant contributor to the degradation of the values it 

possesses. 

           In order to control this problem arose the subject of this study, signaling along 

the footpaths, with the aim of guiding and increasing awareness of visitors, leading 



them to go only by marked routes. 

           That said, some analyzes along existing routes were performed and it was 

found that all eleven showed a lack of signage, states of degradation of the 

pavement and the existence of many secondary routes that highly contribute to the 

conservation of the values. 

          Therefore, three of the eleven existing routes were considered as an example 

for a proposed signage. For all three routes, physical characteristics of each, as well 

as other factors such as geology, vegetation, points of interest, among others were 

considered.  

           After these detailed analyses, proposals for provisional signage along the 

routes in order to make them consistent and appealing for visitors were elaborated.  

           Them proposed proposals, can still be considered in line with other studies as 

candidates to integrate a future plan of nature sport. 
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1. Introdução e Objectivos da tese 
Nos dias de hoje o turismo é um dos sectores económicos mais importantes para o 

PIB de um país. Em 2012, cerca de 260 milhões de trabalhos se encontravam relacionados 

directa ou indirectamente com esta indústria, gerando cerca de 10% do PIB mundial (WTTC, 

2013). 

O turismo por apresentar esta dimensão encontra-se dividido em diferentes 

subsectores e modalidades. Um desses subsectores é o Turismo de Natureza (TN) ou 

Ecoturismo, que têm representado um crescimento três vezes superior relativamente à 

indústria do turismo.  

O TN representa, o contacto com o meio ambiente, as actividades ao ar livre, prática 

de actividade essas que por não terem qualquer controlo da parte de nenhuma entidade 

levaram a que se começasse a por em perigo a própria Natureza, assim como aqueles que 

o praticam. 

Tendo em conta esta evolução desmedida por volta dos anos 70, começou a ter-se 

uma maior preocupação com meio ambiente e criaram-se as primeiras Áreas Protegidas.  

Nestas áreas foram impostas regras e normas de conduta, com isto eram criadas 

regras para que fosse possível conciliar as actividades turísticas com a natureza, de uma 

forma harmoniosa. 

O Programa Nacional de Turismo de Natureza (PNTN) foi criado em 1998 com a 

publicação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 112/98, de 25 de Agosto. 

Segundo o PNTN esta criação foi feita com o objectivo de estabelecer medidas 

concretas que visem o desenvolvimento sustentável das Áreas Protegidas (AP), mas 

tornando possível que sejam visitados dando assim a conhecer aos seus utilizadores que 

conheçam o património cultural e natural de um determinado local. 

Uma destas AP é o Parque Natural da Arrábida (PNA), que será o caso de estudo 

onde se irá incidir a presente dissertação. 

 De acordo com o Decreto-Lei n.º 622/76 de 28 de Julho o PNA foi criado com o 

intuito de preservar os valores naturais, como também os valores culturais, tudo isto em 

consonância com um desenvolvimento económico que permita que este seja auto-

sustentado. 

Posto isto, em traços gerais os objectivos da presente dissertação recaem sobre o 

Pedestrianismo, uma das actividades mais praticadas no PNA e uma análise pormenorizada 

dos percursos pedestres (PP) no PNA, tendo a sinalização dos mesmos como objecto de 

estudo, enquadrando-os com o Plano de Ordenamento do PNA.  

Para que esta actividade seja realizada de forma sustentável é necessário uma 

gestão eficaz por parte de todas as entidades responsáveis e nesta medida a sinalização 
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das AP, a curto prazo poderá revelar-se como um dos melhores contributos, pelo facto de 

orientar as pessoas, levando-as assim a seguir rotas demarcadas, concentrando as zonas 

de impacto e facilitando assim os trabalhos de gestão e recuperação das AP. Para tal, torna-

se fundamental conhecer as entidades envolvidas assim como quais as práticas que 

adoptam. Só assim será possível delinear uma estratégia e uma proposta de sinalização 

onde se consiga obter um equilíbrio entre os visitantes e a conservação do meio ambiente. 

Estes levantamentos serão feitos com o objectivo de se criar algumas peças 

auxiliares desenhadas, que posteriormente poderão integrar uma Carta de Desporto 

Natureza (CDN) do PNA, para que os utilizadores que visitem o parque possam desfrutar de 

uma agradável estadia, ao mesmo tempo que poderão perceber o que estão a observar, 

não só ao nível do património cultural como também ao nível dos elementos vegetais.  
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2. Estrutura do trabalho 
 A presente dissertação encontra-se dividida em duas fases. Uma primeira que tem 

um carácter mais teórico, com o objectivo de enquadrar e indicar os objectivos da presente 

dissertação e que se encontra dividido da seguinte forma: 

 Num primeiro capítulo será apresentado o enquadramento da política nacional de 

conservação da natureza; 

 Num segundo capítulo será discutido o conceito de Turismo de natureza, 

abordando de uma forma mais aprofundada a modalidade do Pedestrianismo; 

 No capítulo três será feita uma breve caracterização do Parque Natural da Arrábida, 

assim como do POPNA;  

 No quarto capítulo será feita uma abordagem sobre a sinalização utilizada nas AP 

e nos PP; 

 Numa segunda fase, a presente dissertação apresenta um cariz mais prático que 

assenta sobre o estudo dos percursos pedestres existentes na área de estudo e onde se 

procede ao levantamento de todos os elementos necessários para se elaborar a proposta 

final. Esta fase da dissertação divide-se em: 

 Numa primeira fase no levantamento dos percursos pedestres existentes no 

PNA e na análise quanto a Sinalização. 

 Na segunda parte, será aplicado todo o conhecimento adquirido através das análises 

efectuadas e será assim feita um Proposta de Sinalização para três percursos pedestres, 

com o objectivo de uma possível integração numa futura CDN.  
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3. Enquadramento na Política Nacional de Conservação 
da Natureza 

3.1. Enquadramento na Política Nacional de Conservação da Natureza 
e Biodiversidade 

 

 “Não obstante a elaboração de uma estratégia nacional de conservação da natureza 

estar prevista em lei desde 1987, a verdade é que um tal diploma nunca chegou a ser 

aprovado por Governo nenhum, até à publicação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 

152/2001, de 11 de Outubro. Foi o referido diploma que apresentou, pela primeira vez, a 

ENCNB a Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ENCNB), 

como responsável pelo enquadramento e integração das políticas globais do ambiente e as 

diferentes políticas sectoriais (Lei n.º 11/87, de 7 de Abril). 

 

 A ENCNB representa assim uma ferramenta bastante importante para a continuação 

de um desenvolvimento sustentável de uma política de ambiente. 

 Para isto a ENCNB assume três como os seus grandes objectivos: (Conselho de 

Ministros n.º 152/2001, de 11 de Outubro). 

 

1. Conservar a Natureza e a diversidade biológica, incluindo os elementos notáveis da 

geologia, geomorfologia e paleontologia; 

2. Promover a utilização sustentável dos recursos biológicos; 

3. Contribuir para a prossecução dos objectos visados pelos processos de cooperação 

internacional na área da conservação da Natureza em que Portugal está envolvido. 

 

 Segundo o Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de Julho a ENCNB formulou dez opções 

estratégicas para que esta política de conservação da natureza e da biodiversidade tenha 

total sucesso, sendo o segundo ponto relativo à constituição da Rede Fundamental de 

Conservação da Natureza (RFCN) e do Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), o 

mais importante, integrando-o assim na Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), criada 

pelo Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de Janeiro. 

 

 A ENCNB tem então vindo a operar segundo não só leis implementadas no Estado 

Português como também assente sobre os diversos compromissos em matéria de ambiente 

(firmados em geral através da assinatura de convenções e tratados internacionais) feitos 

com o resto da Europa e do Mundo. 
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 Face aos compromissos assumidos internacionalmente pelo Estado Português, são 

reforçados os mecanismos que nos permitem cumprir com as obrigações assumidas, quer 

no âmbito da União Europeia, quer no âmbito da Organização das Nações Unidas – suster a 

perda de biodiversidade até 2010 e para além (Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de Julho). 

 

 Na verdade, aquilo que se pode constatar é que nos dias de hoje ainda não existe 

uma reformulação das estratégias de conservação da natureza, sendo por isso imperativo 

que a mesma seja feita o mais rápido possível para que todo o trabalho que tem sido feito 

até agora não tenha sido em vão. 

 

3.2. Rede Nacional de Áreas Protegidas 

 A preocupação com a conservação da natureza surge por volta do inicio dos anos 70 

com a promulgação da Lei n.º 9/70 que foi a responsável pela criação dos primeiros 

Parques Nacionais e outros tipos de reservas mas só nos finais dos anos 70, através do 

Decreto-Lei n.º 613/76 e da criação de uma Secretaria de Estado do Ambiente é que se 

começa a perceber que não era somente através da classificação dos locais como 

parques ou reservas que se assegurava a sua conservação e desse modo começou-se 

a falar pela primeira vez na definição e constituição de outras tipologias de área 

protegida, designadamente (Decreto-Lei n.º 613/76 de 27 de Julho): 

• Reservas Naturais Parciais; 

• Reservas de Recreio 

• Paisagens Protegidas; 

• Objectos, conjuntos, sítios e lugares classificados. 

 A gestão destes Parques e Reservas encontrava-se à responsabilidade do Serviço 

Nacional de Parques, Reservas e Património Paisagístico em colaboração com as 

assembleias e autarquias locais.  

A Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP) surge assim de acordo com a 

promulgação da Lei de Bases do Ambiente e pode ter um âmbito nacional, regional ou local, 

consoante os interesses que pretendem preservar, estas abrangem todo o tipo de tipo de 

paisagem desde áreas terrestres, águas interiores e marítimas e outros elementos que 

merecem este cuidado especial de preservação devido ao seu valor estético, importância 

científica, cultural ou social (art.º 29º da Lei n.º 11/87 de 7 de Abril). 

 A conservação da Natureza, a protecção dos espaços naturais e das paisagens, a 

preservação das espécies da fauna e da flora e dos seus habitats naturais, a manutenção 

dos equilíbrios ecológicos e a protecção dos recursos naturais contra todas a formas de 

degradação constituem objectivos de interesse público, a prosseguir mediante a 
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implementação e regulamentação de um sistema nacional de áreas protegidas (Decreto-Lei 

n.º 19/93 de 23 de Janeiro). 

 

 A criação de AP é actualmente regulada pelo Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de 

Julho e as categorias existentes são (figura 1): 

• Parque Nacional; 

• Parque Natural; 

• Reserva Natural; 

• Paisagem Protegida; 

• Monumento Natural 

 
Figura 1 - Mapa das AP em Portugal Continental (IGP, 2013). 

 

3.3. Programa Nacional de Turismo de Natureza  
 O Programa Nacional de Turismo de Natureza (PNTN) surge através da necessidade 

de ser criado um organismo que fosse responsável por criar e organizar a promoção e 

valorização que o território nacional possui. 

 Este Programa aparece em 1998 através de um protocolo estabelecido pelos 

Ministérios da Economia e do Ambiente, tendo em conta a evolução do turismo nas AP.   

 Era necessário criar um programa que fosse capaz de gerir e coordenar o turismo 

nas AP para que não fosse por em causa a preservação dos valores naturais e culturais 

mas que ao mesmo tempo conseguisse criar condições que levassem ao desenvolvimento 

desse mesmo local, tornando-o assim como um destino turístico (Resolução de Conselho de 

Ministros n.º 112/98 de 25 de Agosto). 

De acordo com o supracitado diploma, os objectivos do PNTN são: 
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• Compatibilizar as actividades de turismo de natureza com as características 

ecológicas e culturais de cada local, respeitando as respectivas capacidades de 

carga; 

• Promover projectos e acções públicas e privadas que contribuam para a adequada 

visitação das AP, através da criação de infra-estruturas, equipamentos e serviços; 

• Promover no interior das AP a instalação e o funcionamento dos diferentes 

serviços de hospedagem em casas e empreendimentos turísticos de turismo em 

espaço rural; 

• Promover a instalação e o funcionamento de «casas de natureza», como infra-

estruturas de alojamento que, não sendo as únicas nas AP, delas serão 

exclusivas; 

• Valorizar a recuperação e ou a reconversão dos elementos do património 

construído existentes, passiveis de utilização pelas actividades de turismo de 

natureza; 

• Promover a criação de infra-estruturas e equipamentos necessários às actividades 

de turismo de natureza que salvaguardem a sua adequada integração; 

• Instalação em cada AP de centros de recepção e ou interpretação, circuitos 

interpretativos, núcleos eco-museológicos e de sinalização adequada às funções 

de recepção, informação, interpretação e visitas turísticas; 

• Incentivar práticas turísticas, de lazer e de recreio não nocivas para o meio natural 

e compatíveis com a sua preservação;  

• Fomentar actividades que contribuam para a sensibilização e educação ambientais 

dos visitantes e população em geral; 

• Incentivar a criação de micro e pequenas empresas de serviços de alimentação e 

bebidas e de animação turística, particularmente as iniciativas endógenas que 

promovam o desenvolvimento local e as relações de proximidade entre as 

populações e os turistas;  

• Incentivar o aparecimento de novas profissões e actividades na área do turismo 

mais aliciantes à fixação dos jovens; 
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4. Turismo de Natureza 

 

 O Turismo de Natureza insurge-se como uma das novas vertentes do turismo 

(Quadro 1). Esta nova tipologia surge como resultado da importância que é dada ao meio 

ambiente, onde o objectivo passa por o conhecer e o viver, tendo sempre em conta a sua 

preservação, mas também como forma de escapar ao sedentarismo da vida em meio 

urbano, recuperando assim o equilíbrio físico e mental (Miquel, 2009). 

 Tendo em conta estas novas exigências destes novos turistas surge assim uma 

maior afluência aos espaços rurais, sendo necessário criar as condições para que este novo 

tipo de turismo se torne sustentável e rentável (Monteiro, 2010).  

 O turismo de natureza define-se assim como um produto turístico, composto por 

estabelecimentos, actividades e serviços de alojamento e animação ambiental realizados e 

prestados em zonas integradas na RNAP. O turismo de natureza desenvolve-se assim 

segundo diversas actividades e serviços complementares de animação ambiental, que 

permitem contemplar e desfrutar o património natural, arquitectónico, paisagístico e cultural 

(Fraga, 2005).  
 

Quadro 1 - Modalidades de Turismo de Natureza (Monteiro, 2010). 

 

Modalidades!de!Turismo!de!Natureza!

(DL!nº47/99,!de!16!de!Fevereiro)!

Alojamento!

Casas!e!
Empreendimentos!
Turisticos!de!

Turismo!em!Espaço!
Rural!

(DL!n!169/97,!de!4!
de!Junho;!DR!

nº37/97,!de!25!de!
Setembro)!

Casas!de!Natureza!

(DL!nº47/99,!de!16!de!Fevereiro;!
DR!nº2/99,!de!17!de!Fevereiro)!

Casas!de!Abrigo!

Centros!de!Acolhimento!

Casas!d!retiro!

Animação!Ambiental!

DR!n.º18/99,!de!27!de!Agosto)!

Animação!

Interretação!
Ambiental!

Desporto!Natureza!
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4.1. Alojamento 
 Em relação ao alojamento, o Turismo de Natureza encontra-se integrado em duas 

vertentes: casas e empreendimentos turísticos de turismo em espaço rural; e casas de 

natureza que se encontram divididas em três modalidades: casas-abrigo; centros de 

acolhimento e casas-retiro (Decreto-Lei n.º 47/99, de 16 de Fevereiro). 

 

 As instalações que se encontram nestes locais devem preservar e manter as 

características do lugar, é por isso muito normal constatar que nas AP é menos usual 

construírem-se novos edifícios mas antes tenta-se aproveitar e recuperar antigas 

instalações que se encontram abandonadas ou que outrora serviram de casas de caseiros, 

guardas-florestais, por exemplo. Desta forma é possível obter bons resultados, com baixo 

custo e acima de tudo utilizando elementos construídos que se encontraram na maioria dos 

casos já completamente integrados na paisagem, pelo que o carácter de lugar não se perde. 

 

4.2. Animação Ambiental 
 A Animação Ambiental é vista como o conjunto de actividades que se encontram 

disponíveis para os turistas com o objectivo de lhes proporcionar de uma forma aceitável um 

maior conhecimento sobre os valores culturais e naturais de uma determinada área 

(Decreto-Lei n.º 47/99, de 16 de Fevereiro). 

 

 De acordo com o artigo n.º 9 do Decreto-Lei n.º 47/99, de 16 de Fevereiro, a 

Animação Ambiental encontra-se dividia em três categorias (Quadro 2): 

1. Considera-se animação o conjunto de actividades que se traduzam na ocupação 

dos tempos livres dos turistas e visitantes, permitindo a diversificação da oferta 

turística, através da integração dessas actividades e outros recursos das áreas 

protegidas, contribuindo para a divulgação da gastronomia, do artesanato, dos 

produtos e das tradições da região onde se inserem, desenvolvendo-se com o apoio 

das infra-estruturas e dos serviços existentes no âmbito do turismo de natureza.  

2. Interpretação ambiental é toda a actividade que permite ao visitante o 

conhecimento global do património que caracteriza a área protegida, através da 

observação, no local, das formações geológicas, da flora, fauna e respectivos 

habitats, bem como de aspectos ligados aos usos e costumes das populações, com 

recurso às instalações, sistemas e equipamentos do turismo de natureza.  

3. Consideram-se actividades de desporto de natureza todas as que sejam praticadas 

em contacto directo com a natureza e que, pelas suas características, possam ser 

praticadas de forma não nociva para a conservação da natureza. 



 10 

Quadro 2 - Alguns exemplos de actividade de animação ambiental, classificadas de acordo com a tipologia em 

vigor (elaborado de acordo com o Decreto Regulamentar n.º 18/99, de 27 de Agosto). 

 
 

4.3. Carta de Desporto de Natureza 
 A obrigatoriedade da sua elaboração, ao abrigo da Decreto Regulamentar n.º 18/99, 

de 27 de Agosto, visava dotar de uma Carta de Desporto de Natureza, cada AP, com o 

objectivo de tornar assim possível ter um documento que regulasse e tornasse acessível a 

todas as entidades que pretendessem praticar as mais diversas actividades soubessem 

quais os locais apropriados para a prática dos mesmos minimizando assim não só os 

acidentes como também os impactos negativos sobre a própria Natureza. 

 A elaboração desta carta deve cumprir algumas orientações, como se encontra 

escrito no Decreto Regulamentar n.º 18/99, de 27 de Agosto: 

• Cada Área Protegida tem de elaborar uma Carta de Desporto de Natureza e 

respectivo Regulamento; 

• Esta Carta deve ser publicada em Portaria conjunta, aprovada pelos Membros do 

Governo com tutela no Ambiente e no Desporto; 

• Deve conter as regras e orientações relativas a cada modalidade desportiva, 

incluindo, designadamente, os locais e as épocas do ano adequados para a prática 

dessas modalidades, bem como as respectivas capacidades de carga; 

Animação! Gastronomia!

Produtos!Tradicionais!

Artes!e!ofícios!da!região!

Rotas!temáticas!

Jogos!tradicionais!

Interpretação!
ambiental!

Pólos!de!Recepção!

Perccursos!interpretativos!

Observatórios!

Centros!de!interpretação!

Núcleos!ecomuseológicos!

Desporto!
Natureza!

Pedestrianismo&
Montanhismo!

Escalada!

BTT!

Hipismo!
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• Deverão ser consultadas, para o efeito, as Federações Desportivas dotadas de 

Estatuto de Utilidade Pública, representativas das diferentes modalidades, assim 

como outras Entidades competentes nestas matérias. 

 

 Infelizmente, aquilo que se regista nos dias de hoje é que apenas duas das AP 

existentes no nosso país é que possuem essas mesmas cartas aprovadas, são elas, o 

Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (Portaria n.º 1465/2004, de 17 de 

Dezembro) e o Parque Natural de Sintra-Cascais (Portaria n.º 53/2008, de 18 de Janeiro). 

 

4.4. Capacidade de Carga 
 Uma das formas de minimizar os impactos negativos das actividades de desporto de 

natureza passa pela estimativa de capacidades de carga aceitáveis (Miquel, 2009). 

A capacidade de carga num determinado percurso segundo a Organização Mundial do 

Turismo é: “ o máximo de uso que se pode fazer dele sem que causem efeitos negativos 

sobre seus próprios recursos biológicos, sem reduzir a satisfação dos visitantes ou sem que 

se produza efeito adverso sobre a sociedade receptora, a economia ou cultura local.”  

 Segundo Dias, 2003, algumas razões que dificultam a operacionalização da 

capacidade de carga são: 

• O valor de capacidade de carga pode ser visto de forma diferente e conflituante por 

diferentes grupos; 

• No contexto do turismo, a capacidade de carga incorpora dois elementos: O meio 

ambiente físico (capacidade de carga física) e a qualidade da experiência do 

visitante (capacidade de carga social). 

• Os aspectos da capacidade de carga social a serem considerados variam de acordo 

com as características do turista;  

• Aspectos físicos; a capacidade de carga física pode ser ampliada por meio do 

desenvolvimento de equipamentos que diminuam os impactos do uso; 

• Aspectos sociais: a capacidade de carga social pode ser determinada por factores 

como a capacidade das instalações que influenciarão a expectativa dos residentes 

em relação aos visitantes, podendo aumentar a resistência à vinda dos turistas; 

• Aspectos temporais: a capacidade de carga pode mudar com a época do ano, 

estacões etc. Ou seja, durante os meses do ano, e suas estacões, o meio ambiente 

sofre alterações que certamente influenciam na capacidade de carga.  
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4.5. Código de Conduta 
 Com a finalidade de garantir que as actividades desportivas e os princípios de 

conservação das AP se encontram em consonância, o ICNB elaborou um documento 

denominado por Código de Conduta e Boas práticas dos visitantes nas áreas protegidas. 

Neste documento são indicados os comportamentos que os visitantes das AP devem ter 

assim como algumas precauções que devem ter para que a sua estadia seja o mais 

agradável possível, tanto para si como para o meio ambiente. 

 

4.6. Pedestrianismo e Percursos Pedestres 
 O pedestrianismo representa uma das modalidades mais praticadas nos dias de hoje 

no turismo de natureza. Esta modalidade consiste em percorrer distâncias a pé, de 

preferência na Natureza, com o objectivo de a conhecer ao mesmo tempo que se pratica 

exercício. Esta prática é na sua grande maioria feita, com recurso a percursos devidamente 

assinalados com marcas convencionais, definidas por códigos internacionalmente aceites 

(Quadro 4), posicionadas estrategicamente por forma a indicar o caminho a seguir 

(Monteiro, 2010). A estes percursos atribui-se, em geral, a designação de “percursos 

pedestres”. 

 Para um praticante do pedestrianismo o percurso pedestre é um meio para melhorar 

o seu conhecimento do ambiente, através da observação da beleza das paisagens, da 

diversidade da flora, da fauna e das formações geológicas do local, promovendo o respeito 

e a conservação do ambiente (Braga, 2007). 

 

4.6.1. Classificação de Percursos 

A classificação dos percursos pedestres poderá ser feita de acordo com três critérios 

distintos: forma, grau de dificuldade e extensão. 

 

4.6.1.1. Quanto à forma 

Existem inúmeras formas de percursos das quais se destacam como se explicará mais 

adiante, a forma linear, circular, em oito, em anéis contíguos, em anéis satélites e em 

labirinto. 
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a) Linear 

 
Figura 2 - Esquema de um percurso linear (fonte: Braga, 2007). 

 

 

b) Circular 

 
Figura 3 - Esquema de um percurso circular (fonte: Braga, 2007). 

 

 

c) Oito 

 
Figura 4 - Esquema de um percurso em oito (fonte: Braga, 2007). 

 

 

d) Anéis contíguos  

 
Figura 5 - Esquema de um percurso em anéis contíguos (fonte: Braga, 2007). 

 

 É normalmente usada esta forma em 

áreas pequenas porque desta forma 

possibilita-se um maior uso do espaço 

(figura 4) (Braga, 2007). 

Esta forma oferece, aos visitantes, diversas 

hipóteses de acordo com as suas 

capacidades físicas ou outras motivações 

(figura 5) (Braga 2007). 

 É a forma mais adequada para os 

 É uma forma mais interessante pois permite 

a possibilidade de voltar ao ponto de partida sem 

ter de se fazer o mesmo trajecto, tornando assim o 

percurso melhor para o utilizador (figura 3) 

(Braga,2007). 
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e) Anéis satélite 

 
Figura 6 - Esquema de um percurso em anéis satélite (fonte: Braga, 2007). 

 

 

f) Labirinto 

 
Figura 7 - Esquema de um percurso em labirinto (fonte: Braga, 2007). 

 

4.6.1.2. Quanto ao grau de dificuldade 

 O grau de dificuldade de um percurso à partida é variável de pessoa para pessoa 

porque depende em muito da condição física da mesma, contudo existe alguns factores 

como a extensão, o terreno, o desnível que devem ser contabilizados e que servem de 

referência para que se possa qualificar um percurso. 

 Esta qualificação segundo o Regulamento de Homologação de Percursos Pedestres, 

realizado pela Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal (FCMP) é feita em 5 

classes: muito fácil; fácil; algo difícil; difícil; muito difícil (Quadro 3) (Federação de Campismo 

e Montanhismo de Portugal, 2013). 
 

Quadro 3 - Sistema de gradação de dificuldade para percursos pedestres, adaptado de Cuíça (1998b) e Flink et 

al. (1993). 

Nível de dificuldade Tempo de caminhada Distância percorrida Alteração de altitude 

Muito Fácil Menos de 3 h 0 a 9 km 300 m 

Fácil 3 a 5 h 9 a 19 km 600 m 

Algo Difícil 5 a 8 h 19 a 24 km 900 m 

Difícil 8 a 10 h 24 a 29 km 1200 m 

Muito Difícil  10 a 12 h 29 a + 40 km 1500 m 

(considerando uma velocidade média de 4 km/h) 
 

Esta forma oferece um percurso principal 

que depois encontra ao longo do mesmo, 

outros percursos de menor dimensão que 

nos levam a outros pontos de interesses 

presentes naquele local. (figura 6). 

Esta forma explora uma dada região ao 
máximo, apresentando grande variedade de 
opções. Mais do que nas anteriores, é 
importante que o trilho esteja muito bem 
sinalizado (figura 7) (Braga,2007). 
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4.6.1.3. Quanto à Extensão 

 Quanto à extensão existem diversas classificações dos percursos, neste parâmetro 

iremos tomar por base a que a Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, que 

considera que existem 3 tipos de percursos: 

• Grande Rota – São percursos que têm uma extensão superior a 30 km, podendo 

atingir milhares de quilómetros. Ao nível da sinalização são representados pelas 

letras GR e neste momento em Portugal segundo os dados fornecidos pela FCMP 

encontram-se homologados 29 em Portugal (Braga, 2007; Federação de Campismo 

e Montanhismo de Portugal, 2013). 

• Pequena Rota – São considerados percursos de pequena rota os percursos mais 

curtos, até 30 km, que são percorridos apenas numa jornada. A sua representação é 

feita pelas siglas PR e actualmente em Portugal existem cerca de 157 homologados 

(Braga, 2007; Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, 2013). 

• Percurso Local – É considerado um percurso local aquele que tem uma extensão 

inferior a 10 km e que apresenta mais de metade ou mesmo a totalidade do seu 

percurso em meio urbano. A sua designação é feita pelas letras PL (Braga, 2007). 
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5. Parque Natural da Arrábida 
 

 
Figura 8 - Vista panorâmica do Parque Natural da Arrábida (2013). 

 

5.1. Análise Paisagística 
 Reconhecendo a insuficiente protecção conferida pelas medidas preventivas 

decretadas para a zona pelo Decreto-Lei n.º 355/71, de 16 de Agosto e nos termos de base 

IV da Lei n.º 9/70, de 19 de Junho, que instituiu as primeiras áreas protegidas do país, nas 

quais se inclui, é criado o Parque Natural da Arrábida (figura 9); (Decreto-Lei n.º 622/76, de 

28 de Julho). 

 

5.1.1. Situação Geográfica 

 A cadeia da Arrábida é um conjunto de montes que acompanha o rebordo costeiro 

meridional da Península de Setúbal, tem uma orientação geral ENE – WSW.  

 O Parque Natural da Arrábida (PNA) encontra-se situado na Península de Setúbal, 

pertencendo ainda à Zona Metropolitana de Lisboa (figura 9). Compreendido entre os 

paralelos 38º24’25” (Ponte dos Navegantes, a ESE do Cabo Espichel) e 38º35’30” (São 

Joaquim, a N de Palmela) e os meridianos 8º53’16” (Aires, a E de Palmela) e 9º13’15” (Cabo 

Espichel). Tem 35 km de comprimento e 8,5 km de largura média do Cabo Espichel até ao 

Camarral e da Quinta do Anjo até à praia da Figueirinha respectivamente (Gomes Pedro, 

1991). 
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Figura 9 - Localização do Parque Natural da Arrábida (Monteiro, 2010). 

 

5.1.2. Orografia 

 A serra da Arrábida caracteriza-se por uma região sub-montanhosa litoral que se 

pode dividir em 3 sectores distintos: o sector central; o sector oriental; o sector ocidental 

• O sector central encontra-se compreendido entre a Ribeira de Coina e a Ribeira da 

Ajuda e tem como principal elemento a Serra da Arrábida. Esta serra tem como limites a 

leste a ponta do Outão e com uma orientação E-W segue pelo morro da Murteira (377 

m) e depois toma uma direcção NE-SW com um declive gradual onde se encontra com 

as Terras do Risco até chegar à sua outra extremidade, o vale superior da ribeira de 

Coina. Tem como ponto de maior cota o Formosinho a cerca de 500 m (Gomes Pedro, 

1991). 

• O sector oriental é maioritariamente representado a Sul por uma zona marítima, com 

socalcos rochosos abruptos e altos, salvo a excepção da zona da praia do Creiro e de 

Galapinhos em que contacta com a plataforma da Anicha. A Norte fica a linha de alturas 

das Necessidades ao morro de Palmela. Este encontra-se localizado da ribeira da Ajuda 

para leste, onde se insere localidades como Azeitão, Necessidades, Palmela, Alcube e 

Aldeia Grande, entre outras (Gomes Pedro, 1991). 

• O Sector ocidental vai desde a ribeira de Coina até ao Cabo Espichel. A vertente 

marítima está exposta a sudeste, entre os vales de Azeitão contacta com o mar na zona 

de enseada do Portinho. Encontra-se sulcada por grandes ravinas, como as de S. João 

do Deserto, do Atalho. A vertente oposta, a noroeste é caracterizada por uma zona de 

ravinas acentuadas (Gomes Pedro, 1991). 

 

5.1.3. Clima 

 A Arrábida apresenta um clima Mediterrâneo, caracterizado por duas estações 

extremas, uma seca e quente, o Verão onde é comum registar-se temperaturas muito 

próximas dos 40º C nos meses de Julho e Agosto e outra estação mais fresca e húmida, o 

Inverno onde se registam temperaturas negativas durante os meses de mais frio. 
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Intercalando regista-se duas estações intermédias, o Outono e a Primavera, onde o clima é 

ameno (Gomes Pedro, 1991). 

 Outra condicionante no clima da Arrábida é a sua proximidade com o Oceano 

Atlântico, este tem uma grande influência ao nível da temperatura e da humidade em toda a 

zona de Costa, fazendo assim com que a temperatura e a humidade seja inferior no Verão e 

superior no Inverno comparando-a com o interior (Gomes Pedro, 1991). 

 

5.1.4. Solos 

 Os solos na Arrábida são de uma grande diversidade, em grande parte devido ao 

facto de a própria rocha mãe também ser constituída por multivariados materiais rochosos. 

Outros elementos que acentuam esta diversidade são as condições climáticas locais mas 

também a altitude, a exposição, a distância ao mar e a drenagem, entre outros. 

 Todos os solos desta região são de origem sedimentar exceptuando alguns de 

origem eruptiva na zona de Sesimbra (Gomes Pedro, 1991). 

  

5.1.5. Hidrografia 

 A água é um elemento bastante presente na Arrábida, sedo possível encontrar 

cursos de água ao longo de todo derivado as características bastante particulares que esta 

região têm por ter solos na sua maioria calcários. Estes cursos de água na sua maioria 

encontram-se situados na parte Este, mais concretamente na zona de Palmela e Setúbal, de 

onde se destacam as Ribeiras da Comenda; A Ribeira de Alcube, a Ribeira da Meira, no 

vale dos Barris e a Ribeira do Livramento, junto à baixa de Palmela (ICNF, 2013). 

  

5.1.6. Flora 

 A vegetação da Arrábida é de características mediterrâneas mas é pouco uniforme 

devido a presença de diversos microclimas, característicos de zonas montanhosas. Estes 

microclimas associados a outros factores como o tipo de solo, a orientação das encostas, a 

humidade e a diferença de altitude fazem com a variedade florística neste local seja enorme. 

Os elementos mais representativos são o Viburnum tinus (folhado), Myrtus communis 

(Murta), Arbutus unedo (Medronheiro), Olea europaea var. sylvestris (Zambujeiro), Phillyrea 

latifolia (Aderno), a Quercus coccifera (Carrasco), e o Daphne gnidium (Trovisco) (ICNF, 

2013). 

 Através do Plano de Ordenamento do PNA, que iremos abordar mais à frente com 

um maior detalhe, foram consideradas zonas como reserva integral por a vegetação 

apresentar características muito próximas das originais, são elas, a mata do Vidal, a mata 

do Solitário e a mata Coberta. 
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5.1.7. Fauna 

 Em relação à fauna no PNA, esta continua a ser bastante diversificada apesar de ter 

sofrido grandes alterações no final do séc. XIX. Até esta altura era possível observar lobos, 

veados e javalis mas pelo facto de ter sido durante um largo período de anos uma coutada 

de caça, estas espécies foram desaparecendo. Portanto nos dias que correm os elementos 

que constituem a principal fauna do Parque são o  gato-bravo, a raposa, o coelho, a lebre, o 

morcego, a águia-de-Bonelli, o bufo-real, a geneta, o saca-rabos, o texugo e o toirão. 

Destacam-se ainda entre os insectos, cerca de 300 espécies de borboletas e 450 de 

escaravelhos (Abreu, 1993). 

 

5.1.8. Património Cultural 

 O património cultural no PNA é bastante vasto e rico. Existem valores que relatam as 

diferentes épocas que passaram pela esta área. Isto deve-se em grande parte à forte 

presença humana que aqui habitou. 

 Os primeiros vestígios remontam do Paleolítico, da idade do Bronze, existem registo 

arqueológicos, bem como os próprios castelos de Sesimbra e de Palmela que são um 

testemunho da presença árabe neste território (ICNF, 2013). 

 Ao nível do património construído podemos encontrar bons elementos de 

arquitectura militar, dando como exemplo os castelos acima citados, como também o forte 

de São Filipe em Setúbal (ICNF, 2013). 

 A arquitectura religiosa também tem algum espólio espalhado ao longo de todo o 

parque, como são exemplos, os conventos da Arrábida e o Santuário da Nossa Senhora do 

Cabo Espichel. 

Existem ainda vários outros elementos construídos como as casas senhoriais, as casas de 

campo e antigas casas de guardas florestais que representam e caracterizam imenso o 

vasto património rural na serra (ICNF, 2013). 

 

5.2. Plano de Ordenamento do Parque Natural da Arrábida 
 

 O Plano de Ordenamento do Parque Natural da Arrábida (POPNA) foi aprovado pela 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 141/2005, de 23 de Janeiro. Este documento tem 

uma grande importância no que se refere à salvaguarda dos recursos e valores naturais e 

fixa os usos e o regime de gestão com o objectivo de garantir assim diversidade biológica 

(Resolução do Conselho de Ministros n.º 141/2005, de 23 de Janeiro). 

 O POPNA não pode ser analisado e interpretado como um elemento singular, é 

necessário perceber que este se encontra inserido num sistema de organização territorial, 

onde se torna importante conciliá-lo com outros instrumentos de gestão territorial, pois só 
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assim se pode conseguir obter e atingir os resultados pretendidos ao nível da conservação 

da natureza (Monteiro, 2010).  

 O POPNA têm assim como objectivos principais:  

(Resolução do Conselho de Ministros n.º 141/2005, de 23 de Janeiro). 

• O de assegurar e promover os valores naturais, paisagísticos e culturais, com 

principal incidência nas áreas que se encontram classificadas como prioritárias 

para a conservação da natureza; 

• Conseguir enquadrar as actividades humanas com os valores naturais de uma 

forma sustentada, proporcionando assim um desenvolvimento económico e 

valorizando a qualidade de vida das populações residentes; 

• Definir regras na ocupação do território que garantam a defesa e a qualidade dos 

recursos naturais, numa perspectiva de desenvolvimento sustentável. 

 

 O plano possui uma carta síntese, à escala 1:25 000, onde se encontram expostas 

as diferentes zonas que compõem o parque assim como é feita a diferenciação das 

diferentes classes de regime de protecção que irei abordar com mais pormenor 

posteriormente. Esta carta pode ser consultada nos anexos. Fig. 1 (ICNF, 2013). 

  

O POPNA considere assim as seguintes classes de regime de protecção: 

 

Áreas de Protecção Total 

 São classificados com este estatuto os espaços onde predomina a presença de 

elementos de valores naturais, paisagísticos ou geológicos com um elevado valor e 

interesse. Estes elementos são considerados de valor excepcional e por isso torna-se 

imprescindível a sua preservação. 

 As áreas de protecção total integram formações vegetais singulares de carrasco 

arbóreo, áreas de ocorrência de endemismos florísticos locais e nacionais e de avifauna 

com estatuto de conservação e correspondem à mata do Vidigal, mata do Solitário, mata 

Coberta e Arriba Sul do Cabo Espichel. Estas áreas são espaços considerados como non 

aedificandi e por isso a presença humana é bastante restrita, podendo apenas ser 

frequentada pelos proprietários ou por visitantes com objectivos de investigação, 

monotorização ambiental, salvaguarda da área ou para vigilância e fiscalização (Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 141/2005, de 23 de Janeiro). 

 

Áreas de Protecção Parcial do tipo I 

  São classificados com este estatuto espaços que contêm elementos de valores 

naturais, paisagísticos com uma importância relevante do ponto de vista da conservação da 
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natureza. Nestes locais ao contrário do que se observa nas áreas de protecção total é 

possível a utilização do solo e dos recursos hídricos compatíveis com a preservação dos 

recursos naturais, designadamente a manutenção de habitats e de espécies da fauna e flora. 

 As actividades que são permitidas nestas áreas são as que apresentem um cariz de 

investigação, de conservação da natureza ou no caso de actividades turísticas, só as que 

estejam presentas no PNTN (Resolução do Conselho de Ministros n.º 141/2005, de 23 de 

Janeiro). 

 

Áreas de Protecção Parcial do tipo II 

 São classificados com este estatuto espaços que contêm elementos de valores 

naturais, paisagísticos com moderada sensibilidade ecológica, e que desempenham funções 

de enquadramento das áreas de protecção total e das áreas de protecção parcial de tipo I. 

 As actividades nestas áreas para além das enunciadas nas áreas de protecção 

parcial de tipo I, são permitidas utilizações tradicionais do solo designadamente para fins 

agrícolas e florestais (Resolução do Conselho de Ministros n.º 141/2005, de 23 de Janeiro). 

 

Áreas de Protecção Complementar do tipo I 

 São classificados com este estatuto os espaços de enquadramento e de uso mais 

intensivo do solo, onde se pretende compatibilizar a intervenção humana e o 

desenvolvimento social e económico local com os valores naturais e paisagísticos e os 

objectivos de conservação da natureza. Nestas áreas pode ser verificar a presença de 

habitats ou de espécies da fauna e da flora constantes dos anexos da Directiva n.º 

92/43/CEE (directiva habitat), cuja ocorrência e viabilidade se encontra associada às 

actividades tradicionais nestas áreas, bem como os solos com aptidão para a vitivinicultura 

ou integrados na RAN ou na REN (Resolução do Conselho de Ministros n.º 141/2005, de 23 

de Janeiro). 

 A construção neste tipo de áreas é permitida, ao contrário das descritas 

anteriormente, mas carecem de autorização da comissão directiva do PNA e apenas podem 

ser associadas ao turismo de Natureza ou a actividades relacionadas com a agricultura. 

 

Áreas de Protecção Complementar do tipo II 

 São classificados com este estatuto os espaços de médio valor natural e 

paisagísticos, nos quais se verificam utilizações mais intensivas do solo, exercendo funções 

de enquadramento e de tampão. Estas áreas correspondem a vales agrícolas e a espaços 

envolventes dos aglomerados rurais (Resolução do Conselho de Ministros n.º 141/2005, de 

23 de Janeiro). 
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Áreas não abrangidas por regimes de protecção 

 Estas áreas são todas aquelas que não são abrangidas pelos estatutos de protecção 

acima descritos. Estas áreas incluem os perímetros urbanos, com excepção do Portinho da 

Arrábida, as áreas de indústria extractiva e as áreas de indústria cimenteira (Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 141/2005, de 23 de Janeiro). 
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6. Sinalização nas Áreas Protegidas (Percursos Pedestres) 

 

 “A importância dos valores naturais, paisagísticos e culturais únicos, inerentes ao 

território das Áreas Protegidas, a crescente procura destes locais para actividades de 

recreio e lazer em contacto directo com a natureza e com as culturas locais, fazem com que 

estes espaços constituam novos destinos turísticos.  

Neste contexto, a sinalização assume um particular relevo, pois dela depende o 

correcto uso público desses territórios.” 
Farinha, 1999. 

 

6.1. Sinalização nas Áreas Protegidas  
 

 A sinalização nas AP é vista como um dos aspectos fundamentais para uma boa 

organização do espaço assim como a preservação dos recursos naturais (Miquel, 2009). 

 Para se perceber a evolução da sinalética até aos dias de hoje, é necessário ter em 

conta duas épocas, o antes e o depois de 1999, ano em que foi criado um plano para a 

concepção de uma sinalética que fosse igual para todas as AP. 

 Segundo Farinha (1999) a sinalização nas AP antes de 1999 era, de um modo geral, 

dispersa e autónoma, na medida que cada área tinha o seu próprio grafismo e materiais, 

concluindo também que a linguagem utilizada não era uniforme. Neste contexto foi criado 

em 1999 um projecto para a “Implementação de um sistema de sinalização de Áreas 

Protegidas”, que tinha como objectivo estruturar e uniformizar a sinalética de forma a realçar 

os diferentes componentes do património natural, assim como a sua articulação com o 

património cultural. 

 De acordo com a Portaria n.º 257/2011 de 12 de Julho a sinalização nas Áreas 

Protegidas deve corresponder a diversas regras. Tanto ao nível dos modelos de sinaléticas 

que se pode instalar como também no que toca às dimensões dos mesmos. 

 O dimensionamento e o conteúdo dos modelos são retirados do ICNB e vêm 

presente em anexo (Anexo I). 

 Posto isto, os diferentes modelos de painéis e estruturas de sinalização permitidos 

nas AP são: 

• Mesa interpretativa: sinalização específica de informação com o objectivo de 

transmitir aos visitantes dados complementares (figura 10). 
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Figura 10 - Exemplo de Mesa interpretativa (SW. Alentejano, 2014). 

 

• Painel Grande: Sinalização de orientação geral em pontos de paragem de visitantes 

destinada a fornecer indicações específicas. Normalmente encontra-se nas portas de 

entrada, miradouros e centros de interpretação (figura 11). 

 

 
Figura 11 - Exemplo de Painel Grande (Percurso pedestre Sesimbra, 2013). 

  

• Painel Pequeno: Elemento de sinalização informativa, destinado ao suporte de 

informação e acompanhamento, nomeadamente em percursos pedestres, destinada 

a informar aos visitantes a existência de percursos pedestres (figura 12). 
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Figura 12 - Exemplo de Painel Pequeno (SW. Alentejano, 2014). 

  

• Painel de boas-vindas / interpretativo: Elemento de sinalização informativa, de 

aproximação e de boas-vindas, destinado ao suporte de informação sobre os limites 

de uma área protegida ou de um local partícula. Normalmente situado à entrada das 

vias de acesso às AP (figura 13). 

 
Figura 13 - Exemplo de Painel de Boas-vindas (PNA, 2014). 
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• Totem direccional: Elemento de sinalização direccional, destinado à indicação de 

direcção para pontos de interesse, serviços ou interdições (figura 14). 

 
Figura 14 - Exemplo de Totem direccional, no Concelho de Mira (Fonte: Floema2012). 

 

6.2. Sinalização nos Percursos Pedestres 
 A sinalização nos Percursos Pedestres têm por objectivo cumprir duas funções: 

informar e direccionar o visitante. Para que estas funções sejam cumpridas é necessário 

que a sua colocação seja clara, de modo a permitir a sua correcta interpretação, 

obedecendo sempre à mesma linguagem gráfica (Silva, 2009). 

 Da mesma forma como acontece nas AP, a sinalização nos percursos pedestres têm 

igualmente regras e padrões que devem ser seguidos, de modo a que exista uma 

homogeneidade entre todos os percursos, assim como normas importantes quanto ao 

dimensionamento e à implantação da mesma para que a sinalização seja parte integrante 

na paisagem. 

 Apesar de não existir uma marca para os percursos pedestres universal, têm havido 

um esforço no sentido de tentar uniformizá-la, para que qualquer visitante possa reconhecer 

e consequentemente orientar-se em qualquer percurso no mundo. 

 Posto isto, são consideradas quatro marcas (Quadro 4), aprovadas a aceites por 

parte da FPCM, entidade responsável pela homologação dos percursos pedestres. Neste 

sentido são considerados: o Caminho certo, o Caminho errado e as mudanças de 

direcção: Esquerda e Direita. 
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Quadro 4 - Marcas utilizadas nos Percursos Pedestres (fonte: adaptado de Federação de Campismo e 

Montanhismo de Portugal, 2013). 

Percursos Pedestres de Pequena Rota 

Caminho certo Caminho errado Virar à esquerda Virar à direita 

 

  

 

 

 

 
Percursos Pedestres de Grande Rota 

Caminho certo Caminho errado Virar à esquerda Virar à direita 

 

  

 

 

 

 

Cada uma das barras não deve ultrapassar os 12 cm de comprimento e os 3 cm de largura, 

distando entre si 1 cm. 

 

 As marcas deverão ser colocadas em suportes devidamente seleccionados, de 

preferência em locais bastante visíveis. Como suporte pode-se usar rochas e troncos 

velhos, existindo por vezes necessidade de usar postes (figura 14), quando não existem 

elementos de suporte na paisagem. O número de marcas que se devem colocar ao longo de 

um percurso é variável, dependendo das características do percurso mas a distância entre 

marcas não deve ultrapassar os 250 m (Federação de Campismo e Montanhismo de 

Portugal, 2013). 

 Existem ainda outros elementos de sinalização que devem estar presentes num 

percurso pedestres, como é o caso dos painéis informativos, placas direccionais, 

balizadores. 

 No início e no final de cada percurso deve existir um painel informativo (figura 15a), 

onde deve constar um conjunto de informações úteis sobre o mesmo, como o seu perfil, a 

duração aproximada, grau de dificuldade, extensão, informações gerais, códigos de conduta, 

informações sobre os locais onde passa, telefones de emergência, etc. (Federação de 

Campismo e Montanhismo de Portugal, 2013). 

 Ao longo do percurso, podem existir outros painéis informativos (figura 15b), por 

forma a informar o visitante sobre algum ponto de interesse. 
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Figuras 15a e 15b- Exemplos de Painéis informativos (Concelho de Sesimbra, 2013). 

       

 Os postes direccionais ou “balizas” (figura 16) são outro tipo de elementos bastante 

comuns de encontrar num percurso pedestre, estes têm como função direccionar o visitante, 

levando-o assim a seguir sempre a rota certa. 

       
Figura 16 - Exemplo de Balizas e postes direccionais (Floema, 2013). 

 

 É através destas marcas e elementos construídos que se desenvolve uma boa 

proposta de sinalização de um percurso pedestre. A boa sinalização assegura não só uma 

boa caminhada aos pedestrianistas como também salvaguarda qualquer tipo de degradação 

da paisagem se todos cumprirem as regras presentes no Código de Conduta (Anexo V) 

 Neste momento o que se verifica na maioria dos percursos pedestres existentes é, 

devido a uma ausência de manutenção por parte das entidades responsáveis ou por razões 

externas como o vandalismo, uma sinalética bastante degradada ou em alguns casos 

regista-se mesmo a total ausência da mesma. 
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 Torna-se assim necessário tomar uma atitude e criar-se novamente um programa, 

assim como o que foi feito em 1999, que seja capaz de responder a esta contrariedade, por 

forma a impossibilitar que os visitantes se percam, assim como desincentivar a livre 

deambulação na área protegida, evitando assim todos as consequências que advêm destas 

acções (Farinha, 1999; Miquel, 2009). 
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7. Percursos Pedestres no Parque Natural da Arrábida 
 

 O pedestrianismo é visto como uma das actividades do Turismo de Natureza com 

mais adeptos em todo o território e o PNA não é excepção. Devido às reduzidas exigências 

quer ao nível físico, quer ao nível de equipamento é praticado por todo o tipo de pessoas, de 

diferentes e idades e extractos sociais (Clube de Montanhismo da Arrábida, 2013). 

 Esta actividade pode ser praticada em quase todo o lado e pode apresentar maior ou 

menor dificuldade consoante a vontade dos seus praticantes.  

 No PNA existem onze percursos demarcados (Quadro 5 e figura 17) completamente 

distintos entre si, não só nos aspectos paisagísticos mas também ao nível da sua extensão, 

tipologia, do património a observar, do grau de dificuldade, entre outros elementos e 

encontram-se dispostos ao longo de toda a extensão do parque. 

 Todos estes percursos encontram-se mais ou menos sinalizados segundo os 

códigos utilizados internacionalmente, sendo possível constatar que existem dez percursos 

de pequena rota (PR) e um de Grande Rota (GR), que atravessa todos os concelhos.  

 
 

Quadro 5 - Percursos Pedestres existentes no Parque Natural da Arrábida 

Percurso Pedestre Classificação Localização 

(Concelho) 

Ponto de Partida 

Azóia Circular Sesimbra Rua dos Almocreves 

Maravilhas do Cabo Circular Sesimbra E.N. 379 

Espichel Circular Sesimbra E.N. 379 

Chã de Navegantes Circular Sesimbra E.N. 379 

Terras do Risco Circular Setúbal e Sesimbra E.N. 379 (C. Serra) 

Ramada Circular Setúbal V.N. de Azeitão 

Três Aldeias Circular Setúbal E.N. 10 (V.F. 

Azeitão) 

Formosinho Linear Setúbal Caminho Qt.a da 

Ramada 
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São Luís Circular Setúbal E.N. 10 (S. Luís) 

Moinhos Circular Palmela Vila de Palmela 

Grande Rota Linear Palmela, Setúbal e 

Sesimbra 

Vila de Palmela 

 

 Nos dias de hoje, é possível constatar que o pedestrianismo, assim como muitas 

outras actividades pertencentes ao turismo de natureza, têm caído cada vez mais na 

clandestinidade derivado da diminuição de licenças emitidas por parte de empresas e 

entidades licenciadas nas actividades de animação turística (Monteiro, 2010). 

 Este fenómeno tem vindo a gerar diversos problemas relacionados com a 

conservação do património natural e cultural no PNA, não pelo facto de ter diminuído o 

número de praticantes mas sim por não existirem entidades que salvaguardem a 

manutenção dos percursos pedestres, assim como de um controle de forma a assegurar 

que todas as normas e códigos de conduta obrigatórios nos territórios abrangidos na Rede 

Nacional de Áreas Protegidas são cumpridos. 

 Posto isto, considera-se da maior importância a regulamentação desta e de outras 

actividades no Parque Natural da Arrábida, e que se sejam inseridas na Carta de Desporto 

de Natureza, para que de acordo com as normas impostas ao abrigo da Resolução de 

Conselho de Ministros n.º 141/2005, de 23 de Agosto, seja possível conservar os recursos 

naturais da região.  
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Figura 17 - Percursos existentes no Parque Natural da Serra da Arrábida (Fonte: Monteiro, 2010). 

 

7.1. Sinalização nos Percursos Pedestres no PNA 
 

 A sinalização nos Percursos pedestres existentes no PNA, assinalados na figura 17 

e presentes no anexo III, é inexistente na grande maioria dos casos encontra-se degrada, 

com os painéis informativos a apresentarem um difícil legibilidade, assim como as marcas 

de orientação ao longo dos percursos que se encontram apagadas ou mesmo em alguns 

casos, não quando existe qualquer marca, pelo que fomenta a desorientação por parte dos 

visitantes e consequentemente a tomada de outros trilhos, pondo assim em causa não só a 

sua própria segurança como também provocando a degradação do meio ambiente. 

 Através das inúmeras visitas feitas ao local foi possível constatar estes problemas 

acima enunciados, problemas que resultam da carência de manutenção.  

 O concelho de Sesimbra procedeu nos últimos anos a uma tentativa de recuperação 

da sinalização nos percursos pertencentes ao seu concelho, (Azóia, Espichel, Maravilhas do 

Cabo e Chã dos Navegantes) onde foram alterados e implantados novos painéis 

informativos (figura 18 e 19), assim como algumas placas direccionais. Esta intervenção 

apesar de ser um bom princípio, é escassa e insuficiente, pelo facto de ainda ser bastante 

fácil qualquer visitante se perder ao longo de um percurso.  
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Figura 18 - Proposta de requalificação dos painéis informativos no Parque Natural da Arrábida (2013).  

   

 Nos outros dois Concelhos, Palmela e Setúbal, a situação é pior, na medida que a 

maioria dos percursos não apresenta qualquer tipo de marcas de orientação, nem painéis 

informativos e quando existem encontram-se bastante degradados. 

 

   
Figura 19 - Alguns exemplos da degradação da sinalética presente no Parque Natural da Arrábida (2013). 

 

7.2. Análise dos Percursos Pedestres existentes no PNA 
 Os percursos pedestres apresentados no Quadro 5 e representados na Figura 17 

são distintos entre si em bastantes aspectos e encontram-se dispostos ao longo de todo o 

parque, com um comprimento total de sensivelmente 90 km, possibilitando aos visitantes 

inúmeras opções onde puderam observar toda a diversidade e riqueza natural e cultural 

existente no PNA. 

 A análise destes percursos será feita em duas fases, uma primeira onde será feita 

uma abordagem geral dos percursos pedestres, divididos por concelhos, onde serão 

analisados diversos aspectos como: 

• Localização; 

• Comprimento total; 

• Cota máxima e mínima; 
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• Declive médio; 

• Declive máxima de subida e descida; 

• Distância acumulada de subida e descida; 

• Coordenadas GPS do ponto de Partida; 

• Sinalização existente; 

• Perfil do Percurso. 

• Pavimento. 

 Serão feitas ainda algumas referências aos aspectos paisagísticos assim como 

serão indicados alguns elementos a observar em cada um dos percursos. 

 Numa segunda fase será feita uma proposta onde será feita uma análise mais 

pormenorizada de três percursos, pertencentes a cada um dos concelhos, que 

posteriormente puderam integrar uma futura CDN do PNA. 
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7.2.1. Percursos Pedestres no Concelho de Sesimbra 

Percurso da Azóia 

 

 
Figura 20 - Percurso Pedestre da Azóia 

 Descrição:  

• Região: PNA 

• Local: Sesimbra, Freguesia do Castelo 

• Ponto de Partida: Rua dos Almocreves 

• Coordenadas GPS: 38º26´28.13” N, 9º08´48.18” O 

• Pontos de interesse: Cova da Mijona e a Serra dos Pinheiros 

 

 Informações técnicas: 

• Tipo de percurso: Circular 

• Extensão: 3,9 km 

• Declive médio: 7,1% 

• Altitude máxima e mínima: 220 m / 119 m 

• Desnível Acumulado: 116 m 

• Duração Aproximada: 1h 30min 

• Sinalização: Em más condições  

• Pavimento: mal conservado em parte do traçado 

 

 O percurso da Azóia (figura 20) caracteriza-se, pelo menos na sua fase inicial, como 

um dos percursos mais acessíveis para qualquer visitante no PNA, devido à sua reduzida 

extensão e por apresentar um percurso em boas condições. Contudo, o troço de declive 

médio mais elevado, bem como o ramal de ligação à Praia da Cova da Mijona apresenta-se 
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fortemente condicionado no que respeita à regularidade do piso, com numerosos blocos 

soltos e forte ravinamento causado pelo escoamento superficial da água das chuvas. 

 Têm como principais atractivos a proximidade de uma importante população do 

trovisco do espichel (Euphorbia pedroi) assim como amplas vistas panorâmicas com a baía 

de Sesimbra e o promontório do Cabo Espichel como pano de fundo. 

 
Figura 21 - Perfil hipsométrico do Percurso da Azóia 

 

 Como pode ser observado no perfil de elevação (figura 21), o percurso têm um 

desnível pouco acentuado, apresentando apenas o troço acima referido que requer maior 

cuidado por se tratar de um troço com elevada inclinação, com pavimento desagregado e 

bastante escorregadio. 

 A sinalização é inexistente, tanto no plano dos painéis informativos como de 

qualquer tipo de marcas ao longo do percurso, tornando assim bastante fácil que o visitante 

se perca. 
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Percurso das Maravilhas do Cabo 

 

 
Figura 22 – Percurso Pedestre das Maravilhas do Cabo 

Breve descrição 

 Descrição 

• Região: PNA 

• Local: Sesimbra, Freguesia do Castelo 

• Ponto de Partida: EN 379 

• Coordenadas GPS: 38º26´28.13” N, 9º08´48.18” O 

• Pontos de interesse: Pegadas de Dinossáurios da Praia dos Lagosteiros, Jazida da 

Pedra da Mua, Ermida da Memória. 

 

 Informações técnicas 

• Tipo de percurso: Circular 

• Extensão: 4,76 

• Declive médio: 6,3% 

• Altitude máxima e mínima: 147 m / 33 m 

• Desnível Acumulado: 165 m 

• Duração Aproximada: 2h 

• Sinalização: em más condições 

• Pavimento: medianamente conservado 

 

 O percurso das Maravilhas do Cabo (figura 22) é um dos percursos situado na 

extremidade ocidental do PNA, com uma tipologia de percurso circular e uma extensão de 

4.76 km, o seu ponto de partida é a E.N. 379 e é considerado um percurso de grau de 
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dificuldade fácil (figura 24). É por isso um percurso ideal para um agradável passeio ao 

longo desta agradável paisagem, onde se puderam vislumbrar alguns elementos de elevado 

valor histórico como é o caso do Monumento da Pedra da Moa e da Jazida de Pegadas de 

dinossáurios dos lagosteiros (figura 23). 

 
Figura 23 - Jazida de Pegadas de dinossáurios dos lagosteiros, Parque Natural da Arrábida (2013). 

 

 Quanto à sinalização, este percurso representa uma excepção em relação aos 

outros percursos do PNA, por apresentar algumas marcas ao longo do percurso assim como 

um painel informativo no início do mesmo, podendo se dizer que este percurso se encontra 

sinalizado, mesmo assim torna-se necessário rever a proposta de sinalização pois foi 

possível constatar através das visitas de campo oque existem intersecções que não 

apresentam qualquer marca direccional, criando assim a possibilidade de os visitantes se 

perderem e de deambularem pelo espaço de uma forma desorganizada. 

 

 
Figura 24 - Perfil de elevação do Percurso das Maravilhas do Cabo 
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Percurso do Espichel 

 

 
Figura 25 - Percurso Pedestre do Espichel 

 Descrição: 

• Região: PNA 

• Local: Sesimbra, Freguesia do Castelo 

• Ponto de Partida: Capela da Memória 

• Coordenadas GPS: 38º24´56.46” N     9º12´57.63” O 

• Pontos de interesse: Capela da Memória, Mãe de Água e Aqueduto do Santuário 

do Cabo Espichel, 

 

 Informações técnicas: 

• Tipo de percurso: Circular 

• Extensão: 3,16 km 

• Declive médio: 6,5% 

• Altitude máxima e mínima: 137 m / 80 m 

• Desnível Acumulado:  

• Duração Aproximada: 1h 30min 

• Sinalização: Em más condições 

• Pavimento: Medianamente conservado, em terra batida 

 

 Este terceiro percurso representativo dos percursos pedestres do concelho de 

Sesimbra (figura 25), é igualmente classificado como um percurso circular, com um grau de 

dificuldade fácil como se observa na figura 26 e apresenta uma extensão de 3.16 km mas 

apresenta uma particularidade em relação aos outros pelo facto do seu trajecto se encontrar 
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nas proximidades de uma zona abrangida pelo regime de protecção total, as arribas 

localizadas a sul do cabo Espichel. 

   

 
Figura 26 - Perfil de Elevação do Percurso do Espichel 
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7.2.2. Percursos Pedestres no Concelho de Setúbal 

Percurso das Terras do Risco 

 

 
Figura 27 - Percurso Pedestre das Terras do Risco 

 Descrição: 

• Região: PNA 

• Local: Setúbal, Freguesia de São Simão 

• Ponto de Partida: Estrada Casais de Calhariz 

• Coordenadas GPS: 38º27´28.46” N     9º02´12.68” O 

• Pontos de interesse: Casa do Calhariz, a Capela D’El Carmen, os vestígios 

arqueológicos da Roça do Casal do Meio. 

 

 Informações técnicas: 

• Tipo de percurso: Circular 

• Extensão: 7,10 km 

• Declive médio: 5,4% 

• Altitude máxima e mínima: 282 m / 140 m 

• Desnível Acumulado: 197 m 

• Duração Aproximada: 2h 30min 

• Sinalização: Em más condições 

• Pavimento: Medianamente conservado 

 

 O percurso das Terras do Risco (figura 27) possui um grande potencial, oferecendo a 

possibilidade ao visitante de puder desfrutar dos valores naturais ímpares do PNA como 

também de puder adquirir conhecimentos sobre a história cultural local, onde se destaca a 
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Casa do Calhariz, a Capela D’El Carmen, os vestígios arqueológicos da Roça do Casal do 

Meio, entre outros. 

 O trajecto de percurso apresentado representa apenas o percurso circular, sendo 

que existe um estradão que liga o percurso até à Casa do Calhariz, que representa um 

acréscimo de 4,24 km ao percurso indicado. 

 

 
Figura 28 - Perfil de Elevação do Percurso das Terras do Risco 

 

 Como se consegue perceber pelo perfil de elevação (figura 28), este percurso é 

considerado um percurso com um grau de dificuldade fácil, apresentando um desnível 

pouco acentuado, destacando-se apenas uma secção do percurso onde o declive médio 

ascende aos 10%. 
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Percurso da Ramada 

 

 
Figura 29 - Percurso Pedestre da Ramada 

 Descrição: 

• Região: PNA 

• Local: Setúbal, Freguesia de S. Simão 

• Ponto de Partida: Vila Nogueira de Azeitão, Rua José Augusto Coelho 

• Coordenadas GPS: 38º31´04.13” N     9º00´57.94” O 

• Pontos de interesse: Moinho da Torre, Vale de Picheleiros 

 

 Informações técnicas: 

• Tipo de percurso: Circular 

• Extensão: 9,77 km 

• Declive médio: 5,9% 

• Altitude máxima e mínima: 183 m / 75 m 

• Desnível Acumulado:  

• Duração Aproximada: 3h 30min 

• Sinalização: Em más condições 

• Pavimento: Medianamente conservado  

 

 O percurso da ramada (figura 29) têm como ponto de partida e de chegada a Vila de 

Azeitão, é considerado um percurso com um gau de dificuldade médio devido à sua 

extensão e declive (figura 30), este desenvolve-se para sul ao longo de um estradão entre 

muros, onde podemos observar as diversas quintas existentes assim como o Moinho da 

Torre e alguns campos agrícolas. Após esta secção do percurso, interceptamos o percurso 
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da GR que nos encaminha por entre os pinhais bravos, passando pelo parque de campismo 

dos Picheleiros até ao sopé da serra da Arrábida e ao início do percurso que dá acesso ao 

topo do Formosinho, em seguida percorre-se ao longo de estradas secundárias de gravilha 

o Vale de Picheleiros até chegarmos novamente à vila de Azeitão. 

 

 
Figura 30 - Perfil de Elevação do Percurso da Ramada 



 45 

Percurso das Três Aldeias 

 

 
Figura 31 - Percurso Pedestre das Três Aldeias 

 Descrição: 

• Região: PNA 

• Local: Setúbal, Freguesia de S. Lourenço 

• Ponto de Partida: EN 379, Parque de merendas do Alambre. 

• Coordenadas GPS: 38º20´21.59” N     9º01´57.77” O 

• Pontos de interesse: maciços de pinhal manso; arquitectura popular nas Três 

Aldeias; Capela de S. Pedro. 

 

 Informações técnicas: 

• Tipo de percurso: Circular 

• Extensão: 6,77 km 

• Declive médio: 4,5% 

• Altitude máxima e mínima: 167 m / 82 m 

• Desnível Acumulado: 177 m 

• Duração Aproximada: 2h 30min 

• Sinalização: Em más condições 

• Pavimento: Conservado 

 

 O percurso das três aldeias (figura 31) é considerado um percurso fácil, com um 

declive médio baixo (figura 32) e desenvolve-se ao longo das aldeias da Portela, Piedade e 

São Pedro. Neste percurso é possível observar para os bonitos maciços de pinhal manso, é 



 46 

ainda possível apreciar as belezas arquitectónicas existentes em cada uma das aldeias que 

se mantiveram inalteradas com o passar dos anos.  

 É por isso um percurso excelente para se compreender a ruralidade que perdura no 

PNA. 

 
Figura 32 - Perfil de Elevação do Percurso das Três Aldeias 
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7.2.3. Percursos Pedestres no Concelho de Palmela 

Percurso de São Luís 

 

 
Figura 33 - Percurso Pedestre de São Luís 

Breve descrição 

 Descrição: 

• Região: PNA 

• Local: Setúbal, Freguesia de São Simão 

• Ponto de Partida: Capela de São Luís, junto à EN 10. 

• Coordenadas GPS: 38º31´45.79” N     8º55´59.87” O 

• Pontos de interesse: capela de S. Luís da Serra (arquitectura popular); Estação 

Arqueológica do Pedrão – povoado do Calcolítico ocupado no séc. I A. C (Idade do 

Ferro); e vistas panorâmicas. 

 

 Informações técnicas: 

• Tipo de percurso: Circular 

• Extensão: 7,30 km 

• Declive médio: 7,3% 

• Altitude máxima e mínima: 217 m / 141 m 

• Desnível Acumulado: 152 m 

• Duração Aproximada: 2h 

• Sinalização: Em más condições 

• Pavimento: Medianamente conservado à excepção das zonas em que o traçado se 

desenvolve ao longo de um campo agrícola. 
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 O percurso de São Luís (figura 33) é considerado um percurso de grau de dificuldade 
fácil, apresenta uma forma circular e uma dimensão de 7,30 km. Têm como ponto de partida 
a Capela de São Luís, situado na encosta da serra de São Luís, junto a E.N. 10. 
 Neste percurso existem diversos elementos que devem ser observados, para além 

da própria Serra de São Luís, o segundo ponto mais alto da cordilheira da Arrábida (395 m), 

existe a capela se São Luís, o rego D’Água (figura 34), a enorme pedreira desactivada que 

se desenvolve em quase toda a encosta noroeste da serra, assim como o “Pedrão”, 

povoado fortificado ocupado durante o Calcolítico. 

 É percurso relativamente acessível para todo o tipo de visitantes, apresentando 

apenas dois declives que puderam apresentar alguma dificuldade, como se vê no perfil de 

elevação (figura 35) entre os 4,5 e os 6 km. 

 

 
Figura 34 - Rego D’Água, Parque Natural da Arrábida (2013). 

 

 A sinalização neste percurso é inexistente, apresentando apenas um painel de 

grandes dimensões no início do percurso, onde apenas é apresentado o diagrama do 

mesmo. Ao longo do percurso registam-se diversas bifurcações em que a ausência de 

marcas direccionais pode levar o visitante a seguir por um trajecto errado. 

 

 
Figura 35 - Perfil hipsométrico do percurso pedestre de São Luís 
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Percurso da Grande Rota 

 

 
Figura 36 - Percurso Pedestre da Grande Rota 

 

Breve descrição 

 Descrição: 

• Região: PNA 

• Local: Palmela  

• Ponto de Partida: Vila de Palmela 

• Coordenadas GPS: 38º33´30.50” N     8º56´07.39” O 

• Pontos de interesse: Moinhos da Serra do Louro, Vale dos Picheleiros, Encosta da 

Serra da Arrábida, Pedreiras de Sesimbra, Castelo de Sesimbra. 

 

 Informações técnicas: 

• Tipo de percurso: Linear 

• Extensão: 30,50 km 

• Declive médio: 4,1% 

• Altitude máxima e mínima: 219 m / 76 m 

• Desnível Acumulado: 698 m 

• Duração Aproximada: 10h 

• Sinalização: Em más condições 

• Pavimento: Medianamente conservado, existindo alguns troços do percurso que 

apresentam alguma degradação. 
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 O percurso da Grande Rota (figura 36 e 37) desenvolve-se ao longo de quase todo o 

PNA, tendo como ponto de partida a Vila de Palmela, prossegue entras das diversas serras 

existentes (Serra do Louro, Serra de São Francisco, encostas da Serra da Arrábida e do 

Risco) e por fim percorre-se a zona de Pedreiras, onde se chega ao ponto de chegada, o 

Castelo de Sesimbra. 

 

 
Figura 37- Perfil de Hipsométrico do Percurso da Grande Rota 
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8. Proposta de Sinalização para os Percursos Pedestres no 
PNA – Percursos Pedestres de Chã dos Navegantes, do 
Formosinho e dos Moinhos 

 

8.1. Metodologia 
 A presente fase da dissertação têm por objectivo a elaboração de uma proposta de 

sinalização para três percursos pedestres presentes no PNA. A escolha dos mesmos foi 

feita tendo em conta o concelho em que se inserem, assim como as diferentes 

características que estes representam. 

 Para cada percurso será apresentada uma proposta de sinalização, onde serão 

indicados os seguintes elementos: 

• Descrição detalhada dos acessos e do percurso, incluindo levantamento GPS do 

traçado do percurso; 

• Breve caracterização paisagística dos percursos; 

• Proposta de sinalização; 

• Indicação da melhor altura para se visitar; 

• Indicação de elementos naturais e culturais a observar; 

 
 Numa primeira fase o estudo irá proceder à recolha de dados relativos a cada um 

dos percursos: levantamento topográfico, visitas de campo para levantamento de dados 

relativos à situação em que se encontra a sinalização assim como recolha de algumas 

características sobre os aspectos paisagísticos. 

 Posteriormente irá proceder-se à divisão dos percursos em diferentes unidades de 

paisagem. Para esta divisão o parâmetro que foi tido em conta foram as alterações que 

existem ao longo dos percursos ao nível do solo. Podemos assim concluir que o critério tido 

em conta foi a geologia do solo. 

 Posteriormente, será feita uma breve análise paisagística (hipsometria, 

geologia/litologia, declives, flora) e da sinalização existente de cada percurso 

Numa terceira fase, através das análises feitas, será apresentada uma proposta de 

sinalização, onde serão apresentadas peças auxiliares escritas e desenhadas. 
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8.2. Percurso do Chã dos Navegantes 
 O PP do Chã dos Navegantes (Quadro 6) é um percurso de pequena rota, inserido 

no conselho de Sesimbra e encontra-se situado junto à plataforma do Cabo Espichel, mas 

concretamente, o ponto de partida e de chegada, por ser um percurso circular, localiza-se 

ao km 2 da E.N. 379. 

 
Quadro 6 - Características do Percurso do Chã dos Navegantes 

Percurso Pedestre Chã dos Navegantes 

Extensão (km) 4.11 km 

Cota mínima (m) 26 m 

Cota máxima (m) 150 m 

Declive médio (%) 7% / -7.4% 

Declive máximo Subida / Descida (%) 33.1% / -50% 

Desnível acumulado Subida / Descida (m) 156 m / -156 m 

Coordenadas GPS (Ponto de Partida) 38º33´30.50” N     8º56´07.39” O 

 

8.2.1. Conhecimento do local 

 Este percurso é caracterizado pelo contraste serra/mar e pelas suas inúmeras e 

diversificadas vistas ao longo do percurso, com o promontório do Cabo Espichel como pano 

de fundo assim como por apresentar alguns vestígios da evolução e da história do local. 

Como é o caso da chã dos Navegantes e do Forte da Baralha (figura 38). 

 

    
Figura 38 - Chã dos Navegantes e Forte da Baralha (fonte: Câmara Municipal de Sesimbra). 
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8.2.2. Análise Paisagística 

8.2.2.1. Hipsometria 

 
Figura 39 - Perfil Hipsométrico do Percurso Pedestre da Chã dos Navegantes 

 

 O perfil hipsométrico (figura 39) do percurso revela que o percurso apresenta um 

traçado bastante linear, desenvolvendo-se ao longo de uma planície e descendo de forma 

pouco acentuada até a zona do Horst do Forte da Baralha (cota 26 m), onde se prolonga até 

à Chã dos Navegantes, até voltar a subir novamente até ao ponto de partida (cota 150 m). 

8.2.2.2. Declives 

 

 Pode-se constatar através do quadro 7, que o declive médio existente ao longo do 

percurso é na sua maioria compreendido entre os 5 e os 10%, revelando-se assim um 

percurso fácil de se percorrer.  
Quadro 7 - Declives médios ao longo do percurso 

Classe de declives Comp. (m) % Comp. Total  

0 a 5% 638,08 15,53 

5 a 10% 2907,60 70,77 

10 a 15% 155,93 3,80 

15 a 20% 128,93 3,14 

> 20% 278,01 6,76 

Total 4108,55 100 

 

8.2.2.3. Geologia/ Litologia 
 

Quadro 8 - Unidades litológico-estratigráficas com o símbolo correspondente à Carta Geológica 

Estratigrafia Unidades litológicas Símbolo 

Cenozóico Holocénico Aluviões Qa 
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Mesozóico   

 

Jurássico 

 

Kimeridgiano-Titoniano Calcários, grés e margas de Espichel J3
Es 

Kimeridgiano-Oxfordiano 

médio 
Dolomitos de Forte da Baralha  J3

Ba 

Caloviano p.p. a Batoniano 

superior  
Calcários de Pedreiras  J2

P 

Batoniano médio e inferior 

a Toarciano inferior 
Dolomitos de Cabo de Ares J1-2

A 

  

Os calcários de pedreira encontram-se sobrepostos aos dolomitos do convento de são luís e 

são caracterizados por uma camada com cerca de 230 m composta por calcários micríticos 

com pelóides, bioclastos e raros intraclastos (Manuppella et al., 1999). 

 A unidade dos calcários da Azóia é caracterizada do ponto de vista litológico por 

calcários negros betuminosos na sua base, a que se seguem alternâncias de calcários. A 

secção do percurso que atravessa esta unidade é caracterizada por solos 

 A unidade dolomitos do forte da baralha é representada por uma zona praticamente 

inacessível, podendo apenas se indicar que se trata de dolomitos secundários (Manuppella 

et al., 1999). 
A unidade dos calcários, grés e margas do Espichel é caracterizada por ter um rico 

conteúdo macro paleontológico e uma abundância em microfauna. É constituída por 

calcários micríticos e compactos com intercalações de margas e de calcários nodulares 

micríticos e de margas com cores diversas (Manuppella et al., 1999). 

 
Quadro 9 - Características geo-litológicas existentes ao longo do percurso 

Símbolo Comp. (m) % Comp. Total 

J3
Es 3060,01 74,48 

J3
Ba 550,91 13,41 

J2
P 398,80 9,71 

J1-2
A 51,71 1,26 

Qa 47,12 1,15 

Total 4108,55 100 
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8.2.2.4. Flora 

 Ao longo do percurso são atravessadas diversas comunidades vegetais dominantes, 

que marcam fortemente a identidade do lugar, sendo por isso preponderante fazer uma 

caracterização das mesmas. 

 Pode-se assim dizer que o percurso atravessa um mosaico de comunidades vegetais 

em que predominam matagais calcícolas (carrascais) e silicícolas (tojais), pontuadas por 

formações ruderais, pastos pobres em substrato argiloso. 

8.2.3. Sinalização 

 A sinalização presente ao longo do percurso é insuficiente. 

 Apesar de ter sofrido uma intervenção nos últimos cinco anos, apenas se encontra 

em boas condições o painel informativo, as marcas ao longo do percurso são reduzidas e 

por isso não desempenham a sua função.  

 

 Outros dos elementos que se revelaram inexistentes ao longo do trajecto foram as 

placas informativas. Existindo neste percurso, marcos da história do local, torna-se 

necessário que seja feita uma breve descrição “in situ” dos mesmos e não apenas no painel 

informativo situado no início do percurso. 
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8.3. Percurso do Formosinho 
 

Quadro 10 - Características do Percurso do Formosinho 

Percurso Pedestre Formosinho 

Extensão (km) 3.86 km 

Cota mínima (m) 56 m 

Cota máxima (m) 501 m 

Declive médio (%) 21.9% / -19.3% 

Declive máximo Subida / Descida (%) 68.4% / -60.9% 

Desnível acumulado Subida / Descida (m) 363 m / 457 m 

Coordenadas GPS (Ponto de Partida) 38º29´11.01” N     9º00´27.46” O 

 

8.3.1. Conhecimento do local 

 O percurso do Formosinho é dos percursos mais famosos existentes no PNA, dadas 

as suas características (Quadro 10) e por tornar possível vislumbrar toda a cadeia da 

Arrábida do seu ponto mais elevado, o marco geodésico do Formosinho a 501 m do nível do 

mar 

8.3.2. Análise Paisagística 

8.3.2.1. Hipsometria 

 Através do perfil hipsométrico (figura 40) é possível perceber que o percurso se 

desenvolve ao longo da encosta da Serra da Arrábida até ao ponto de cota mais elevada 

(marco geodésico do Formosinho),  

 
Figura 40 - Perfil Hipsométrico do Percurso Pedestre do Formosinho 
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8.3.2.2. Declives 

 Relativamente aos declives ao longo do percurso podemos constatar através do 

quadro 11 que se trata de um percurso com um grau de dificuldade difícil segundo a 

classificação da FPCM. Apresentando cerca de 90% do seu trajecto com declives superiores 

a 20%. 

 É por isso um percurso que não se encontra acessível para qualquer tipo de visitante, 

sendo por isso necessário a quem pretenda visitá-lo que tenha conhecimento e que esteja 

preparado para as dificuldades que vai encontrar. 

 
Quadro 11 - Declives médios ao longo do percurso 

Classe de declives Comp. (m) % Comp. Total 

0 a 5% 0 0 

5 a 10% 107,68 2,79 

10 a 15% 182,55 4,73 

15 a 20% 0 0 

20 a 25% 3483,94 90,25 

> 25% 85,91 2,23 

Total 3860,08 100 

 

8.3.2.3. Geologia/ Litologia  
 

Quadro 12 - Unidades litológico-estratigráficas com o símbolo correspondente à Carta Geológica  

Estratigrafia Unidades litológicas Símbolo 

Mesozóico 

 Titoniano e Kimeridgiano 

Conglomerados da Comenda J3
Co 

Argilas, grés, conglomerados e calcários 

de Vale da Rasca 
J3

Ra 

  
Jurássico 

 

Kimeridgiano a 

Oxfordiano médio 
Calcários da Azóia J3

A 
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Oxfordiano médio a 

superior 

Margas, argilas, calhaus negros e 

conglomerados de Arrábida 
J3

Ar 

Caloviano p. p. a 

Batoniano superior 
Calcários de Pedreiras J2

P 

Batoniano médio e inferior 

a Toarciano inferior 
Dolomitos do Convento e São Luís J1-2 Cl 

 

 A unidade dos calcários da Azóia é caracterizada do ponto de vista litológico por 

calcários negros betuminosos na sua base, a que se seguem alternâncias de calcários. Vão 

se desenvolvendo ao longo da camada, até ao limite superior onde surge uma outra unidade 

designada por margas, argilas, conglomerados e calcários com calhaus negros da Arrábida, 

composta por conglomerados calcários vermelho-amarelados no seu limite inferior. O seu 

limite superior é feito pela substituição dos conglomerados da unidade vale da rasca, pelos 

conglomerados quartzosos da unidade da comenda. 

 
Quadro 13 - Características geo-litológicas existentes ao longo do percurso 

Símbolo Comp. (m) % Comp. Total 

J3
Co 347,97 9,01 

J3
Ra 450,10 11,66 

J3
A 191,22 4,95 

J3
Ar 104,44 2,71 

J2
P 1527,57 39,57 

J1-2 Cl 1238,77 32,10 

Total 3860,07 100 

 

8.3.2.4. Flora 

  A ocupação florestal com maior distribuição ao longo do percurso é o pinhal 

bravo (Pinus pinaster) e montado de sobro (Quercus suber). 

 Em relação à ocupação natural, pode-se constatar que existe uma grande 

diversidade de comunidades vegetais, onde predominam os matagais calcícolas 

(Carvalhais) e formações rupícolas calcícolas (saxícolas e fissurícolas) com Phagnalon 

saxatile, Lobularia marítima, Thymus zygis, Thymus capitatus, Staehelina dubia, Sedum 

sediforme, Asplenium trichomanes, entre outras. 

8.3.3. Sinalização 

 Quanto à sinalização existente ao longo do percurso constata-se que é insuficiente. 
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 Devido ao facto de este percurso ser particularmente conhecido, com uma grande 

afluência torna-se fundamental que a sinalização por forma a assegurar a estabilidade e a 

conservação da natureza e evitar também que o visitante se perca. 
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8.4. Percurso dos Moinhos 
É um percurso circular, que têm como ponto de partida a Vila de Palmela e têm uma 

extensão de 14,74 km, sendo considerado o maior percurso de pequena rota demarcado no 

PNA. É um percurso com um grau de dificuldade moderado, devido à sua extensão (Quadro 

14). 

 
Quadro 14 - Características do Percurso dos Moinhos 

Percurso Pedestre Moinhos 

Extensão (km) 14,74 km 

Cota mínima (m) 101 m 

Cota máxima (m) 236 m 

Declive médio (%) 4.9% / -4.7% 

Declive máximo Subida / Descida (%) 20.2% / -23.5% 

Desnível acumulado Subida / Descida (m) 366 m / -366 m 

Coordenadas GPS (Ponto de Partida) 38º33´30.50” N     8º56´07.39” O 

8.4.1. Conhecimento do Local 

 O percurso dos Moinhos é um percurso pertencente ao concelho de Palmela, que se 

destaca pelos moinhos de vento que se encontro dispostos ao longo do cume da serra do 

Louro, assim como os vestígios arqueológicos de Castro de Chibanes (figura 41) e as 

Grutas da Qt.ª do Anjo. 

  

    
Figura 41 – Moinho do Caçador e Fortificação de Castro de Chibanes 

8.4.2. Análise paisagista 

8.4.2.1. Hipsometria 

 A observação do perfil hipsométrico (figura 42) revela-nos que o percurso é 

composto por um relevo acentuado que se desenvolve ao longo de três vales que são 



 61 

percorridos na sua maioria sem grande dificuldade por apresentarem um declive pouco 

acentuado. A cota mais elevada do percurso encontra-se a 236 m de altitude e a menor a 

101 m. 

 

 
Figura 42 - Perfil de hipsométrico do Percurso Pedestre dos Moinhos 

 

8.4.2.2. Declives 

 Pode-se constatar através do Quadro 15 que o declive ao longo do percurso dos 

moinhos é pouco acentuado, apresentado na sua maioria declives na ordem dos 6%. Existe 

apenas uma secção do percurso com um grau de dificuldade elevado com um declive médio 

superior a 15%. 

 
Quadro 15 – Declives médios ao longo do percurso dos Moinhos 

Classe de declives Comp. (m) % Comp. Total 

0 a 5% 2914,93 19,78 

5 a 7,5% 8710,62 59,10 

7,5 a 10% 1722,71 11,69 

10 a 12,5% 1168,23 7,93 

12,5 a 15% 165,44 1,12 

>15 56,04 0,38 

Total 14737,97 100 

 

8.4.2.3. Geologia/Litologia 

 Tendo em conta a carta geológica 38-B podemos concluir que na zona atravessada 

pelo percurso pedestre dos moinhos distinguem-se as unidades litológico-estratigráficas, 

pertencentes ao período do Quaternário (1.8 a 0.01 Ma), Miocénico (23.8 a 5.3 Ma) e 

Paleogénico (65 a 23.8 Ma). 
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Quadro 16 - Unidades litológico-estratigráficas com o símbolo correspondente à Carta Geológica 

Estratigrafia Unidades litológicas Símbolo 

Cenozóico 

Quaternário Plistocénico Conglomerado de Marco Furado PMF 

Miocénico 

Tortoniano Areias e margas da Qta. Anjo MAn 

Serravaliano 

Langhino 

Arenitos e calcoarenitos de Pinhal e 

Castelo de Palmela 
MPi 

Areias de Qta. da Torre MT 

Burdigaliano Argilitos e margas de Azeitão  MAz 

Aquitaniano Calcários margosos de Palhavã MPa 

  
Paleogénico 

 

Calcários de Sra. das Necessidades φN 

Conglomerados, arenitos e margas de 

Picheleiros 
φP 

 

 Em relação ao tipo de solos encontrado ao longo do percurso podemos constatar 

através do quadro 25, que o percurso maioritariamente se desenvolve sobre os solos de 

Calcários margosos de Palhavã. 

 
Quadro 17 - Características geo-litológicas existentes ao longo do percurso 

Símbolo Comp. (m) % Comp. Total 

MPA 5506,21 38,04 

 φP 3700,04 25,57 

MPl 2485,82 17,19 

MAz 737,47 5,10 

MAn 441,85 3,05 

PMF 176,84 1,22 

MT 1134,16 7,84 

φN 288,59 1,99 

Total 14470,98 100 

 

8.4.2.4. Flora 

 A ocupação florestal ao longo do percurso é maioritariamente composta por pinhal 

manso (Pinus pinea) e por montado de sobro (Quercus suber). 
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 Quantos às comunidades vegetais dominantes são pode-se destacar os matagais 

calcícolas e as formações de graminóides/terófitos com Brachypodium ramosum, Melica 

minuta, Dactylis hispanica. 

8.4.3. Sinalização  

 

 Através de visitas de campo é possível constatar que existe uma ausência de 

sinalização no percurso (figura 43). 

 Não existe qualquer tipo de informação (painel informativo) sobre as características 

do percurso no início do mesmo, o que impossibilita a qualquer visitante ter a percepção de 

que tipo de percurso vai percorrer (extensão, perfil, breve informação sobre o percurso), 

assim como características do mesmo.  

  Ao longo do percurso também se denota uma quase ausência de marcas ou placas 

direccionais, o que impossibilita aos visitantes que percorram o trajecto correcto. 

 

   
Figura 43 - Exemplos da má sinalização ao longo do percurso (Fonte: autor, 2014). 
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8.5. Proposta de Sinalização 
 

8.5.1. Enquadramento geral 

 Neste terceira e última fase será apresentada uma proposta assente nas análises 

anteriormente feitas, que visa integrar da melhor forma a relação entre o visitante e a 

biodiversidade presente no PNA, sem descuidar da preservação da natureza. 

 

 Desta forma, podemos dizer como foi visto anteriormente que a sinalização nos 

percursos pedestres em estudo se encontrava bastante degradada, apresentando uma 

quase total ausência de elementos que devem integrar uma sinalização correcta de um 

percurso pedestre. 

 

 Posto isto e tendo em conta a reformulação imposta em 1999 por parte do ICNF 

propõe-se fazer uma proposta de intervenção quanto à disposição de sinalização ao longo 

dos percursos, sem nunca deixar de ter em conta que estes elementos devem ser 

posicionados de forma estratégica, enquadrando-se assim na paisagem. 

 O projecto de sinalização criado em 2012 para os percursos pedestres do Parque 

Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV) serviu de exemplo para os 

objectivos que eram pretendidos. 

8.5.2. Elementos de Sinalização 

 

 Em relação aos elementos a utilizar nos diferentes percursos, recorreu-se 

novamente ao exemplo adoptado no PNSACV, por representarem um bom exemplo tanto 

ao nível da durabilidade como do próprio design dos materiais, que se inserem de forma 

coerente na paisagem e as mensagens são transmitidas de forma bastante clara. 
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Figura 44 - Exemplo de Painel Informativo a implementar nos percursos (Fonte: Autor). 

 

Painéis Informativos: Estes elementos representam a primeira interacção entre o visitante 

e o percurso, sendo por isso fundamental a existência deste tipo de sinalização. Os 

materiais propostos para este tipo de sinalização é a madeira tratada (figura 44). 

 

 
Figura 45 - Exemplo de Placa Informativa a implementar nos diferentes percursos (Fonte: Floema, 2011) 

 

Placas informativas: Este tipo de sinalização é proposto para indicar uma breve informação 

“in situ” referente aos elementos de maior importância de cada percurso. O material 

proposto é compacto fenólico (figura 45). 
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Figura 46 - Exemplo de balizas a utilizar nos percursos (Fonte: Floema, 2011) 

 

Balizas: Dada a ausência nalguns casos de suportes naturais, é necessário recorrer a este 

tipo de sinalização que representa uma das melhores soluções nos percursos, pelo facto de 

serem elementos de pequenas dimensões (80 cm x 12 cm x 5 cm), o que os torna bastante 

discretos na paisagem, não pondo assim a identidade do local (figura 46). 

8.5.3. Disposição da sinalética 

 

 Nas figuras 47, 48 e 49 e no anexo IV em formato maior, é apresentada uma carta 

com a disposição dos elementos de sinalização acima descritos ao longo de cada percurso. 

 A colocação destes foi feita, tendo por base, as mudanças de direcção, o 

cruzamento com caminhos secundários e por último a regra, presente na fase de 

homologação de percursos pedestres da FCMP, que indica que de 250 em 250 m deve 

existir uma marca de sinalização. Esta última e tendo em conta que a informação ao longo 

do percurso deve ser coerente e apenas colocada quando necessário, não foi cumprida na 

sua totalidade, na medida que nestes percursos existem secções do percurso que não 

necessitam de tanta informação, por ser de fácil interpretação a direcção a seguir. 

 Nas figuras apresentam-se três tipos de elementos: 

As marcas direccionais - caminho certo (cc), virar à esquerda (ve), virar à direita (vd); 

O painel informativo (P), situado no início de cada percurso; 

As placas informativas (i), que transmitem breves informações dos elementos que se estão 

a observar “in situ”. 
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Figura 47 - Disposição da sinalização no PP da Chã dos Navegantes 

 

 

 
Figura 48 - Disposição da Sinalização no PP do Formosinho 
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Figura 49 - Disposição da sinalização ao longo do PP dos Moinhos 

 

8.5.4. Resultados previstos 

 

 Através destes elementos de sinalização (figuras 47, 48 e 49) assim como pela 

prática de boas condutas a ter quando se visita uma AP (Anexo V), seria possível não só 

homologar estes percursos, beneficiando de todas as mais-valias que se encontram 

associadas, como também poderia servir de base para futuras propostas de outros 

percursos existentes. 

 

 Esta proposta poderia ainda levar a que diversas entidades que exploram este tipo 

de modalidade pudessem investir no PNA, o que levaria a um regularização da mesma e 

consequentemente seria combatida a clandestinidade que existe hoje em dia. 

   

 Esta proposta levaria ainda a que em conciliação com outros estudos feitos 

anteriormente pudesse integrar uma futura CDN o que levaria a que o turismo no PNA, mais 

especificamente na modalidade do Pedestrianismo, aumentasse e se torna-se mais 

organizado. 



 69 

9. Conclusão 
 

 Nos dias de hoje, é possível constatar que o pedestrianismo tem evoluído de forma 

desorganizada e clandestina e as AP, consideradas como locais privilegiados para a prática 

deste tipo de modalidade, são as mais afectadas. 

 O PNA é um dos bons exemplos desta afluência descontrolada, e os sinais disso 

mesmo encontram-se cada vez mais visíveis, sendo por isso fundamental que sejam 

tomadas atitudes. 

 

 As federações, os clubes, as associações e as outras entidades ligadas às 

actividades de lazer de ar livre são importantes impulsionadores do pedestrianismo e nesse 

sentido deveriam ser responsáveis pela regularização da actividade e por assegurar que os 

valores naturais e culturais não se encontram em risco. 

 Neste contexto, os percursos pedestres são considerados como elementos por onde 

os visitantes se devem deslocar ao longo do espaço no sentido de o explorarem de uma 

forma controlada. 

 Posto isto, é de extrema importância que estes se encontrem organizados e em 

excelentes condições, pois só assim se poderá conciliar esta actividade com a preservação 

da natureza. 

 

 Através das inúmeras visitas de campo foi possível destacar que estas condições 

não se encontravam reunidas e denotaram-se diversos problemas como a condição dos 

solos ao longo dos percursos, a existência de inúmeros caminhos secundários criados pelo 

pisoteio, a existência de lixo, etc.. 

 Neste sentido, torna-se assim importante combater estes problemas e par isso a 

sinalização pode ser vista com bons olhos como um dos princípios para o controle desta 

situação pelo facto de ser uma das melhores formas de transmitir conhecimentos e regras 

aos visitantes. 

 A presença de uma boa sinalização ao longo do PNA irá revelar-se útil na medida 

que irá consciencializar os visitantes, levando-os assim a cumprir e preservar os valores 

existentes. 

   

 Este estudo realizado referente à sinalização nos percursos pedestres existentes no 

PNA, ainda que simples, por apenas ter sido aplicado para três percursos e por não 

considerar todos os elementos de sinalética, focando-se apenas na orientação dos visitantes 
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ao longo dos mesmos, pode ser considerado como um princípio para uma restruturação que 

deveria ser implementada o mais atempadamente possível por forma a combater-se toda 

esta situação. 
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Anexo I – Dimensões dos elementos de Sinalização a 
introduzir nos Percursos Pedestres Fonte: Portaria 
n.º257/2011 de 12 de Julho (D.R. n.º 132, Série I, 2011-07-12) 
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Mesa Interpretativa 

 
 

Painel Informativo 
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Painel Pequeno 

 
 

Painel de Boas-vindas 
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Totem / Poste direccional 
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Anexo II – Tabelas de Caracterização dos Percursos 
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Percurso Pedestre Chã dos Navegantes 
País Portugal 
Subdivisão primária Região Mediterrânica 
Subdivisão secundária 

(concelho, freguesia) 

Sesimbra, Nossa Senhora do Castelo 
Localidade Azóia 
Latitude Y 38º33´30.50” N 
Longitude X 8º56´07.39” O 

Unidades Graus  
Metros  

Código EPSG 20791 

Método Coordenadas 

(escolher um) 

   

GPS  
DGPS  
Estimativa  
Mapa  
Google Earth  

Método Altitude Altímetro  

(escolher um) 

 

DEM  
GPS  
Estimativa  
Mapa  

Exposição 

(escolher um) 

  

N  
N-E  
E  
S-E  
S  
S-W  
W  
N-W  

Declive médio 

(escolher um) 

 

0-5%   
6-10%  
11-20%  
21-31%  
>30%  

Textura do solo 

(escolher um) 

Cascalho  
Areia  
Franco-arenoso  
Franco  
Franco-argiloso  
Turfa  
Sem solo  
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Percurso Pedestre Formosinho 
País Portugal 
Subdivisão primária Região Mediterrânica 
Subdivisão secundária 

(concelho, freguesia) 

Setúbal,  
Localidade  
Latitude Y  
Longitude X  

Unidades Graus  
Metros  

Código EPSG  

Método Coordenadas 

(escolher um) 

   

GPS  
DGPS  
Estimativa  
Mapa  
Google Earth  

Método Altitude Altímetro  

(escolher um) 

 

DEM  
GPS  
Estimativa  
Mapa  

Exposição 

(escolher um) 

  

N  
N-E  
E  
S-E  
S  
S-W  
W  
N-W  

Declive médio 

(escolher um) 

 

0-5%  
6-10%  
11-20%  
21-31%  
>30%  

Textura do solo 

(escolher um) 

Cascalho  
Areia  
Franco-arenoso  
Franco  
Franco-argiloso  
Turfa  
Sem solo  
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Percurso Pedestre Moinhos 
País Portugal 
Subdivisão primária Região Mediterrânica 
Subdivisão secundária 

(concelho, freguesia) 

Palmela,  
Localidade  
Latitude Y  
Longitude X  

Unidades Graus  
Metros  

Código EPSG  

Método Coordenadas 

(escolher um) 

   

GPS  
DGPS  
Estimativa  
Mapa  
Google Earth  

Método Altitude 

(escolher um) 

 

Altímetro  
DEM  
GPS  
Estimativa  
Mapa  

Exposição 

(escolher um) 

  

N  
N-E  
E  
S-E  
S  
S-W  
W  
N-W  

Declive médio 

(escolher um) 

 

0-5%  
6-10%  
11-20%  
21-31%  
>30%  

Textura do solo 

(escolher um) 

Cascalho  
Areia  
Franco-arenoso  
Franco  
Franco-argiloso  
Turfa  
Sem solo  
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Anexo III – Cartas de Declives 
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Anexo IV – Cartas de Distribuição da Sinalização 
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Anexo V – Código de Conduta e Boas Práticas dos 
visitantes nas AP (Fonte ICNF, 2013) 
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